DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY
EKONOMICKÉ V PRAZE
Článek 1
Disciplinární řád pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
v Praze (dále jen "fakulty") upravuje, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon"),
postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů fakulty a ukládání sankcí.

Článek 2
Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinnosti stanovených právními předpisy
nebo vnitřními předpisy VŠE a fakulty, zejména
a) úmyslné poškození zařízení VŠE;
b) podvodné chování v souvislosti se studiem nebo s tvůrčí činností, zejména
i. opisování a neoprávněná spolupráce během zkoušek;
ii. vydávání cizí práce za vlastní, zvláště pak použitím části cizí práce ve vlastní práci
bez náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného
vyznačení citace;
iii. odevzdání stejné či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních
povinností;
iv. poskytnutí své práce nebo napovídání během testu znalostí jinému testovanému;
v. jakákoliv forma neoprávněné manipulace s taženými zkušebními otázkami či
výměna testů při psaní písemných prací, jakož i použití nepovolených materiálů,
informací a pomůcek při plnění studijních povinností;
vi. zveřejnění zadání testu nebo zkoušky nebo její jiné zpřístupnění;
c) nerespektování ustanovení § 63 odst. 3 písm. a), c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon).

Článek 3
1. Disciplinární komise je šestičlenná. Předseda je členem komise. Členy disciplinární
komise a jejího předsedu navrhuje děkan z řad členů akademické obce fakulty a jmenuje
je po jejich schválení Akademickým senátem fakulty. Polovinu členů disciplinární
komise tvoří studenti.
2. Funkční období člena disciplinární komise skončí, není-li děkanem odvolán dříve,
uplynutím 2 let ode dne jeho jmenování.
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Článek 4
Za disciplinární přestupek může být uložena některá z následujících sankcí:
a) napomenutí
b) podmíněné vyloučení ze studia
c) vyloučení ze studia.
Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek
spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře
zavinění, k dosavadnímu chování studenta, který disciplinární přestupek spáchal
a k projevené snaze o nápravu jeho následků.
Od uložení sankce je možné upustit, pokud ze samotného projednání disciplinárního
přestupku je zřejmé, že povede k nápravě.
Sankci napomenutí lze uložit pouze za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti
nebo za méně závažný disciplinární přestupek.
Při podmíněném vyloučení musí být stanovena lhůta a podmínky k osvědčení.
Vyloučit ze studia lze studenta pouze za úmyslné spáchání disciplinárního přestupku.
Sankcí za podvodné jednání, na jehož základě byl student přijat ke studiu, je pouze
vyloučení ze studia.
Sankce napomenutí je buď neveřejná a oznamuje se pouze studentovi, nebo je veřejná
a zveřejní se po dobu 30 dní na úřední desce fakulty. Sankce podmíněné vyloučení ze
studia a vyloučení ze studia jsou veřejné a zveřejní se po dobu 30 dní na úřední desce
fakulty.
Uložením sankce za disciplinární přestupek podle čl. 2 není dotčeno právo ubytovacího
zařízení na odstoupení od smlouvy o ubytování.

Článek 5
O uložení sankce rozhoduje děkan na návrh disciplinární komise.
Děkan nesmí uložit přísnější sankci, než jakou navrhla disciplinární komise.

Článek 6
1. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh děkana.
2. Návrh obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá, jakož
i zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.
3. Pokud návrh neobsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2, vrátí jej disciplinární komise
k doplnění.
4. Děkan zastaví disciplinární řízení, nastane-li skutečnost znemožňující disciplinární
přestupek projednat podle § 66 zákona anebo vyjdou-li najevo skutečnosti uvedené
v § 69 odst. 2 zákona.
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Článek 7
Okamžikem zahájení disciplinárního řízení je okamžik seznámení studenta s návrhem.
Student je seznámen s návrhem doručením pozvání k ústnímu jednání.
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O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta.
K ústnímu jednání musí být student písemně pozván. Pozvání k ústnímu jednání musí
obsahovat návrh, den, hodinu a místo, kde bude jednání probíhat.
Pozvání musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. Pokud pozvání studentovi
nelze doručit, bude zveřejněno vyvěšením na úřední desce fakulty po dobu pěti dnů.
Poslední den této lhůty je považován za den doručení pozvání. Je-li pozvání doručováno
vyvěšením, může se ústní jednání konat nejdříve 10. dne od vyvěšení pozvání.
Má-li student zástupce podle čl. 9 odst. 3, doručuje se pozvání také jemu.
V nepřítomnosti studenta může být disciplinární přestupek projednáván, pokud se
student k jednání bez omluvy nedostaví, ačkoli byl k němu řádně pozván.

Článek 8
Při jednání je disciplinární komise povinna zjistit skutkový stav, zejména charakter
jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, okolnosti, za nichž k němu došlo
a způsobené následky.
Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho
spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci.

Článek 9
Zasedání disciplinární komise jsou neveřejná.
Na pozvání předsedy disciplinární komise se mohou jednání zúčastnit svědci a zástupce
studenta.
Student se může dát, na základě udělené plné moci, při jednání disciplinární komise
zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem.
Z jednání disciplinární komise pořizuje určený člen písemný zápis, který po autorizaci
předsedou komise, musí být předán spolu s návrhem na rozhodnutí děkanovi nejpozději
do sedmi dnů po skončení jednání.
K písemnému zápisu se připojuje zápis o hlasování, ze kterého musí být zřejmé, jak
jednotliví členové disciplinární komise hlasovali. Zápis o hlasování se zasílá v zalepené
obálce, kterou může otevřít pouze děkan nebo rektor.

Článek 10
1. Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li jednání přítomna alespoň polovina
jejích členů.
2. Jednání disciplinární komise se nemůže účastnit ten její člen, u něhož lze mít s ohledem
k projednávané věci nebo osobě studenta, který je podezřelý ze spáchání disciplinárního
přestupku, či osobě, která jej zastupuje nebo jiným okolnostem, pochybnosti o jeho
nepodjatosti. O vyloučení člena disciplinární komise pro podjatost rozhoduje na
základě oznámení předseda disciplinární komise. O vyloučení předsedy disciplinární
komise rozhoduje děkan.

3. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 11
Na rozhodování o disciplinárním přestupku se vztahuje § 68 a 69 zákona.

Článek 12
1. Po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia, rozhodne
děkan, zda student splnil podmínky stanovené v rozhodnutí. Nerozhodne-li, má se za
to, že student podmínky splnil.
2. Jestliže ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia byla
studentovi pravomocným rozhodnutím udělena sankce, může děkan rozhodnout, že se
student neosvědčil.

Článek 13
1. Rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek se vyznačuje do dokumentace
studenta vedené fakultou.
2. Z dokumentace studenta vedené fakultou se rozhodnutí o uložení sankce za
disciplinární přestupek vyřazuje:
a) u napomenutí po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,
b) u podmíněného vyloučení po uplynutí stanovené doby, nejméně však po uplynutí
24 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Článek 14
Na disciplinární řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Článek 15
Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne
22. září 2014.
Tento řád nabývá platnosti dnem 22. září 2014

